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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบงาน สาหรับ IT Special Project ประจาปี 2021

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการบริหารงาน Outsource
(“ผูเ้ สนองาน”) โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูล
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1. Full-Stack React and JavaScript Developer
1.1.1. จานวน 2 ท่าน
1.1.2. ช่วงเวลาดาเนินงาน
- เริม่ ดาเนินงาน 21 ตุลาคม 2564 (หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด) สิน้ สุดการทางานประมาณ 13 สิงหาคม
2565 จานวน 200 man-days
- เข้าทางานจานวน 8 ชัวโมง/วั
่
น (เวลา 09:00 – 18:00 น.) ทุกวันทาการของตลาดหลักทรัพย์
1.1.3. ขอบเขตงาน
- ทางานร่วมกับทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ โดยพัฒนาในรูปแบบของ Scrum Methodologies
- เน้นในส่วนของการ Development (Code/Test) เพื่อพัฒนา Web Application ร่วมกับทีมงาน
1.1.4. คุณสมบัติ (Must-Have Criteria)
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- Web Development Skill ด้วย React
- JavaScript Development Skill
1.1.5. คุณสมบัติ (Nice-to-Have Criteria)
- มีประสบการณ์ใน CI/CD และ DevOps Tools ต่าง ๆ
- Cloud Technology
2. ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานสามารถนาเสนอรายชื่อบุคลากรมากกว่า 1 ท่านและสามารถเลือกบุคลากรเฉพาะตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
หรือทัง้ หมดก็ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกแยกแต่ละตาแหน่งออกจากกัน
์
3. ในกรณีทบ่ี ุคลากรไม่มาปฏิบตั งิ านในวันทาการปกติของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยหรือธุระส่วนตัว ให้เลื่อนวันครบ
กาหนดปฏิบตั งิ านของบุคลากรท่านนัน้ ออกไปจนกว่าจะปฏิบตั งิ านครบระยะเวลาปฏิบตั ิงานของแต่ละท่าน (Man-days)
4. ในกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบุคลากรทีจ่ ดั หาไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด หรือไม่มคี วามรูเ้ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผูเ้ สนองานจะต้องจัดหา
บุคลากรซึง่ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้ เพื่อ
ทดแทนบุคลากรเดิมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯร้องขอ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากตลาดหลักทรัพย์
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5. จัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึง่ มีประสิทธิภาพเพียงพอและอุปกรณ์
ต่อพ่วงทีจ่ าเป็ น สาหรับบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านทีต่ ลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะจัดเตรียมสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โต๊ะ
เก้าอี้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตามทีจ่ าเป็ น
6. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความพร้อมของระบบ
เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดที่
เกีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (NDA)
7. นอกจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาด
หลักทรัพย์และองค์กรทีก่ ากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
ได้ รวมทัง้ ผูเ้ สนองานต้องจัดให้มกี ารควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีทม่ี กี ารมอบหมาย
การปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
8. ผูเ้ สนองานจะต้องไม่ว่าจ้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการดาเนินโครงการฯ เป็ นพนักงานของผูเ้ สนองาน
หรือ ปฏิบตั งิ านในนามของผูเ้ สนองาน ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบั จากวันทีส่ น้ิ สุดโครงการฯ

“ในกรณีทบ่ี ุคลากรของผูเ้ สนองานไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือผูเ้ สนองานมีเหตุจาเป็ นต้อง
เปลีย่ นแปลงบุคลากรของผูเ้ สนองาน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ผูเ้ สนองานตกลงดาเนินการแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีเมื่อผูเ้ สนองานทราบถึงเหตุดงั กล่าว หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันทีม่ ผี ลทาให้บคุ ลากรนัน้ ไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้ โดยผูเ้ สนองานตกลงจัดหา
บุคลากรทดแทนทีม่ คี ุณสมบัตเิ ทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าบุคลากรเดิมเพื่อมาปฏิบตั งิ านตามสัญญาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5
วัน หรือภายในระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด”
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1.
ประกาศเชิญชวน
2.
ผูส้ นใจเข้าร่วมเสนอราคา ส่งข้อสักถาม ทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
3.
ส่ง CV ของผูส้ มัครทางช่องทาง Click ทดสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ผสู้ มัครทีผ่ ่านการ
ทดสอบข้อเขียน
4.
ประกาศผูท้ ผ่ี ่านการทดสอบทัง้ ข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ เพื่อระบุในเอกสารยื่นข้อเสนองาน
5.
ยื่นข้อเสนองาน
6.
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
วันที่ 13 กันยายน 2564
วันที่ 13-17 กันยายน 2564
วันที่ 13-30 กันยายน 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564
วันที่ 5 กันยายน 2564
วันที่ 18 กันยายน 2564

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
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Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th
Visit us at www.set.or.th

